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Protokół Nr 151/18 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Jarocińskiego 

w dniu 06 lutego 2018 r.  

 

Termin posiedzenia Zarządu na dzień 06 lutego 2018 r. został ustalony przez  

p. Starostę. W obradach wzięło udział czterech Członków Zarządu zgodnie z listą obecności. 

W posiedzeniu uczestniczyli także: 

1. Jacek Jędrzejak - Skarbnik Powiatu, 

2. Jan Bartczak – Sekretarz Powiatu. 

 

Przewodniczący Zarządu p. Teodor Grobelny rozpoczął posiedzenie, witając 

wszystkich przybyłych.  

 

Ad. pkt. 2 

Starosta, przedłożył do zatwierdzenia porządek obrad i zapytał, czy ktoś chce wnieść  

do niego uwagi. Zarząd w składzie, Starosta, Wicestarosta, Zb. Kuzdżał oraz St. Martuzalski 

jednogłośnie, bez uwag zatwierdził przedłożony porządek obrad. Posiedzenie Zarządu 

przebiegło zgodnie z następującym porządkiem:   

1. Otwarcie posiedzenia. 

2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu nr 150/18 z posiedzenia Zarządu w dniu 30 stycznia 2018 r. 

4. Rozpatrzenie pisma Referatu Gospodarki Nieruchomościami  

nr GGN-GN.660.6.2017.PD z prośbą o wyrażenie zgody na sfinansowanie kosztów 

sporządzenia operatów szacunkowych. 

5. Rozpatrzenie pisma Referatu Dróg Powiatowych nr R-DP.3026.03.2018.KB 

dotyczące zadania "Przebudowa drogi powiatowej nr 4183P Góra - Nosków". 

6. Rozpatrzenie pisma Referatu Dróg Powiatowych nr R-DP.3026.04.2018.KB 

dotyczące zadania "Przebudowa drogi powiatowej nr 4172P Golina - Zakrzew". 

7. Rozpatrzenie pisma Referatu Dróg Powiatowych nr R-DP.3026.05.2018.KB 

dotyczące zadania "Przebudowa drogi powiatowej Dobieszczyzna- Sucha - Parzew". 

8. Rozpatrzenie pisma Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Jarocinie 

nr PF-0332.8.2018 w sprawie zmian w planie finansowym na 2018 rok. 

9. Rozpatrzenie pisma Domu Pomocy Społecznej w Kotlinie nr DPS-III/0303/8/18 

dotyczące wyrażenia zgody na wyposażenie pokoi dla mieszkańców. 
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10. Rozpatrzenie pisma Wydziału Administracyjnego nr A-OB.3021.2.2018 w sprawie 

zmian w planie finansowym na 2018 rok. 

11. Rozpatrzenie pisma Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych nr O.3026.6.2018  

w sprawie zmian w planie finansowym na 2018 rok. 

12. Rozpatrzenie pisma Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych nr O.3026.7.2018  

w sprawie zmian w planie finansowym na 2018 rok. 

13. Rozpatrzenie pisma Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Jarocinie  

nr GK.3121.3.2108 w sprawie zmian w planie finansowym na 2018 rok. 

14. Rozpatrzenie pisma Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Jarocinie  

nr GK.3121.4.2108 w sprawie zmian w planie finansowym na 2018 rok. 

15. Rozpatrzenie pisma Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Jarocinie  

nr GK.3121.5.2018 w sprawie zmian w planie finansowym na 2018 rok. 

16. Rozpatrzenie pisma Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Jarocinie  

nr ZSP/0312/1/2018 w sprawie zmian w planie finansowym na 2018 rok. 

17. Rozpatrzenie pisma Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Jarocinie  

nr ZSP/0312/2/2018 w sprawie zmian w planie finansowym na 2018 rok. 

18. Rozpatrzenie pisma Zespołu Szkół Przyrodniczo - Biznesowych w Tarcach  

nr ZSP-B.302.2.2018.KD w sprawie zmian w planie finansowym na 2018 rok. 

19. Rozpatrzenie projektu uchwały Zarządu Powiatu Jarocińskiego w sprawie ustalenia 

wysokości dotacji dla Społecznego Liceum Ogólnokształcącego w Jarocinie, 

Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Jarocinie, Szkoły 

Policealnej dla Dorosłych w Jarocinie. 

20. Zatwierdzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie zaciągnięcia 

kredytu długoterminowego. 

21. Zatwierdzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego zmieniającej uchwałę  

w sprawie ustalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jarocińskiego na lata 

2018 - 2030. 

22. Zatwierdzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie zmian 

budżetu powiatu na 2018 rok. 

23. Zatwierdzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie rozpatrzenia 

skargi na działania dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jarocinie. 

24. Zatwierdzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie rozpatrzenia 

skargi na działania dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jarocinie. 

25. Zatwierdzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie rozpatrzenia 

skargi na działania dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jarocinie. 

26. Zatwierdzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie rozpatrzenia 

skargi na działania dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jarocinie. 
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27. Skutki wejścia wżycie przepisów RODO oraz o jawności życia publicznego.... dla 

działalności zarządów powiatów i starostw powiatowych. 

28. Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego  

nr R-DO.7130.2.6.2018.KL. 

29. Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego nr R-DP.7130.2.8.2018.KL. 

30. Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego  

nr R-DP.7130.2.11.2018.KL. 

31. Sprawy pozostałe. 

Ad. pkt 3. 

Starosta przedłożył do przyjęcia protokół nr 150/18 z posiedzenia Zarządu w dniu  

w dniu 30 stycznia 2018 r. 

 

Zapytał, czy któryś z Członków Zarządu wnosi do niego zastrzeżenia lub uwagi? 

 

Zarząd nie wniósł uwag do protokołu. Jednogłośnie Zarząd w składzie Starosta, 

Wicestarosta, Zb. Kuzdżał oraz St. Martuzalski zatwierdził jego treść. 

 

Ad. pkt 4  

Starosta przedłożył do rozpatrzenia pismo Referatu Gospodarki Nieruchomościami  

nr GGN-GN.660.6.2017.PD z prośbą o wyrażenie zgody na sfinansowanie kosztów 

sporządzenia operatów szacunkowych. 

Pismo stanowi załącznik nr 1 do protokołu. 

 

W związku z prowadzonym postępowaniem w przedmiocie nabycia na rzecz Powiatu 

Jarocińskiego nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, oznaczonych                         

w ewidencji gruntów obręb Jarocin ark. mapy 14 jako działki  nr 1213/5, 1214/5, 1215/3, 

1218/3, 1219/1, które zostaną wykorzystane na potrzeby związane z rozbudową Szpitala 

Powiatowego Sp. z o.o. w Jarocinie, Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami 

prosi o wyrażenie zgody na sfinansowanie kosztów sporządzenia operatów szacunkowych 

w/w nieruchomości z budżetu Powiatu w kwocie 1 965,54 zł. 

 

Zarząd jednogłośnie, w składzie Starosta, Wicestarosta, Zb. Kuzdżał oraz St. Martuzalski 

podjął decyzję, aby Referat sfinansował operaty szacunkowe w ramach środków, które 

posiada w planie zadań zleconych. Ponadto, aby zwrócił się z pismem do Wojewody  
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o zwiększenie środków w paragrafie dotyczącym nieruchomości stanowiących własność 

Skarbu Państwa.  

 

Ad. pkt 5 

Starosta przedłożył do rozpatrzenia pismo Referatu Dróg Powiatowych  

nr R-DP.3026.03.2018.KB dotyczące zadania "Przebudowa drogi powiatowej nr 4183P 

Góra - Nosków". 

 Pismo stanowi załącznik nr 2 do protokołu. 

 

Po otwarciu ofert przetargowych na zadanie pod nazwą "Przebudowa drogi powiatowej  

nr 4183P Góra - Nosków" okazało się, że zabezpieczona kwota w wysokości 4 000 000,00 

zł jest niewystarczająca, dlatego Referat zwrócił się o zwiększenie środków na to zadanie  

o 500 000,00 zł, czyli na kwotę 4 500 000,00 zł. Skarbnik zaproponował, aby brakujące 

wydatki sfinansować wolnymi środkami, które pozostały po rozliczeniu 2017 roku. 

 

Zarząd jednogłośnie, w składzie Starosta, Wicestarosta, Zb. Kuzdżał oraz St. Martuzalski bez 

uwag, wyraził zgodę na przedłożone zmiany. 

 

Ad. pkt 6  

Starosta przedłożył do rozpatrzenia pismo Referatu Dróg Powiatowych  

nr R-DP.3026.04.2018.KB dotyczące zadania "Przebudowa drogi powiatowej nr 4172P 

Golina - Zakrzew". 

Pismo stanowi załącznik nr 3 do protokołu. 

 

Po otwarciu ofert przetargowych na zadanie pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej nr 

4172P Golina – Zakrzew” okazało się, że zabezpieczona kwota w wysokości 5 700 000,00 zł 

jest niewystarczająca, dlatego Referat zwrócił się o zwiększenie środków na to zadanie o 

500 000,00 zł, czyli na kwotę 6 200 000,00 zł. Skarbnik zaproponował, aby brakujące 

wydatki sfinansować wolnymi środkami, które pozostały po rozliczeniu 2017 roku. 

 

Zarząd jednogłośnie, w składzie Starosta, Wicestarosta, Zb. Kuzdżał oraz St. Martuzalski bez 

uwag, wyraził zgodę na przedłożone zmiany.  
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Ad. pkt. 7  

Starosta przedłożył do rozpatrzenia pismo Referatu Dróg Powiatowych  

nr R-DP.3026.05.2018.KB dotyczące zadania "Przebudowa drogi powiatowej 

Dobieszczyzna- Sucha - Parzew". 

Pismo stanowi załącznik nr 4 do protokołu. 

 

Po otwarciu ofert przetargowych na zadanie pod nazwą "Przebudowa drogi powiatowej 

Dobieszczyzna- Sucha - Parzew" okazało się, że zabezpieczona kwota w wysokości 

7 324 753,25 zł jest niewystarczająca, dlatego Referat zwrócił się o zwiększenie środków na 

to zadanie o 431 246,75 zł, czyli na kwotę 7 756 000,00 zł. Skarbnik zaproponował, aby 

brakujące wydatki w kwocie 400.150,73 zł sfinansować wolnymi środkami, które pozostały 

po rozliczeniu 2017 roku. Natomiast pozostałą kwotę uzupełnić ze środków przedsięwzięcia 

,,Przebudowa drogi powiatowej nr 4181P w zakresie budowy ścieżki rowerowej Jarocin – 

Wilkowyja – Żerków. 

 

Zarząd jednogłośnie, w składzie Starosta, Wicestarosta, Zb. Kuzdżał oraz St. Martuzalski bez 

uwag, wyraził zgodę na przedłożone zmiany.  

 

Ad. pkt. 8  

Starosta przedłożył do rozpatrzenia pismo Komendy Powiatowej Państwowej Straży 

Pożarnej w Jarocinie nr PF-0332.8.2018 w sprawie zmian w planie finansowym na 2018 

rok. 

Pismo stanowi załącznik nr 5 do protokołu. 

 

Komendant zwrócił się o zmiany w planie finansowym na 2018 rok między paragrafami.  

 

Zarząd jednogłośnie, w składzie Starosta, Wicestarosta, Zb. Kuzdżał oraz St. Martuzalski bez 

uwag, wyraził zgodę na przedłożone zmiany. Środki pochodzą z wolnych zasobów 

finansowych powiatu. 

 

Ad. pkt. 9 

Starosta przedłożył do rozpatrzenia pismo Domu Pomocy Społecznej w Kotlinie  

nr DPS-III/0303/8/18 dotyczące wyrażenia zgody na wyposażenie pokoi dla 

mieszkańców. 

Pismo stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 
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Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Kotlinie zwrócił się o ponowne rozpatrzenie wniosku 

dotyczącego wyrażenia zgody na wyposażenie wolnych pokoi dla mieszkańców w związku  

z planowanym wystąpieniem do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu  

o zwiększenie miejsc w Domu Pomocy Społecznej w Kotlinie. W dniu 29 stycznia 2018 r. 

uzyskano pełne obsadzenie tj. 123 mieszkańców, tym samym wyczerpano możliwości 

kolejnych przyjęć. DPS zamierza wystąpić do Wojewody o zwiększenie limitu miejsc do 

150, ale uprzednio musi wyposażyć pokoje. 

 

Zarząd jednogłośnie, w składzie Starosta, Wicestarosta, Zb. Kuzdżał oraz St. Martuzalski 

podjął decyzję, aby Dyrektor wyposażył pokoje w ramach własnego budżetu. 

 

Ad. pkt. 10 

Starosta przedłożył do rozpatrzenia pismo Wydziału Administracyjnego  

nr A-OB.3021.2.2018 w sprawie zmian w planie finansowym na 2018 rok. 

Pismo stanowią załącznik nr 7 do protokołu. 

 

Zmiany dotyczą zwiększenia środków finansowych w dziale 75075 o kwotę 10 000,00 zł  

z przeznaczeniem na zadania promocyjne powiatu jarocińskiego w 2018 r. Skarbnik 

zaproponował, aby brakujące wydatki uzupełnić wydatkami z przedsięwzięcia ,,Przebudowa 

drogi powiatowej nr 4181P w zakresie budowy ścieżki rowerowej Jarocin – Wilkowyja – 

Żerków. Wartość tego przedsięwzięcia zmniejszy się w związku ze zmianą terminu odbioru 

i płatności. 

 

Zarząd jednogłośnie, w składzie Starosta, Wicestarosta, Zb. Kuzdżał oraz St. Martuzalski bez 

uwag, wyraził zgodę na przedłożone zmiany. 

 

Ad. pkt. 11 

Starosta przedłożył do rozpatrzenia pismo Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych  

nr O.3026.6.2018 w sprawie zmian w planie finansowym na 2018 rok. 

Pismo stanowi załącznik nr 8 do protokołu. 

 

Zmiany dotyczą zwiększenia środków finansowych z przeznaczeniem na opracowanie 

dokumentacji wniosku dotyczącego projektu „Podniesienie jakości kształcenia w I Liceum 

Ogólnokształcącym im. T. Kościuszki w Jarocinie” w ramach WRPO 2014 – 2020. Wniosek 

aplikacyjny złożony został dnia 20 grudnia 2017 r. w Urzędzie Marszałkowskim 
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Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu. Skarbnik zaproponował, aby brakujące wydatki 

sfinansować wolnymi środkami, które pozostały po rozliczeniu 2017 roku. 

 

Zarząd jednogłośnie, w składzie Starosta, Wicestarosta, Zb. Kuzdżał oraz St. Martuzalski bez 

uwag, wyraził zgodę na przedłożone zmiany. 

 

Ad. pkt. 12 

Starosta przedłożył do rozpatrzenia pismo Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych  

nr O.3026.7.2018 w sprawie zmian w planie finansowym na 2018 rok. 

Pismo stanowi załącznik nr 9 do protokołu. 

 

Zmiany dotyczą zwiększenia środków finansowych z przeznaczeniem na konkursy i zawody 

z zakresu kultury fizycznej, oświaty i kultury, w związku z dużą ilością złożonych wniosków 

do projektu budżetu powiatu jarocińskiego na 2018 rok. Skarbnik zaproponował, aby 

brakujące wydatki uzupełnić wydatkami z przedsięwzięcia ,,Przebudowa drogi powiatowej 

nr 4181P w zakresie budowy ścieżki rowerowej Jarocin – Wilkowyja – Żerków. Wartość 

tego przedsięwzięcia zmniejszy się w związku ze zmianą terminu odbioru i płatności. 

 
Zarząd jednogłośnie, w składzie Starosta, Wicestarosta, Zb. Kuzdżał oraz St. Martuzalski bez 

uwag, wyraził zgodę na przedłożone zmiany. Kwota pochodzi ze środków planowanych 

odsetek na budowę ścieżki rowerowej do Żerkowa. 

 

Ad. pkt. 13 

Starosta przedłożył do rozpatrzenia pismo Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1  

w Jarocinie nr GK.3121.3.2108 w sprawie zmian w planie finansowym na 2018 rok. 

Pismo stanowi załącznik nr 10 do protokołu. 

 

Plan wydatków ERAZMUS+ w 2017 roku wynosił 91 018,00 zł, wydatki wykonane w tym 

samym roku wyniosły 76 398,66 zł. Pozostaje kwota 14 619,34 zł. Niewykorzystane środki  

z projektu w 2017 r. zostaną przeznaczone na upowszechnienie rezultatu projektu 

ERAZMUS+ w 2018 r. Składa się na nie zakup gadżetów i materiałów związanych  

z promocją projektu podczas wyjazdu uczniów na praktykę zagraniczną. Skarbnik 

zaproponował, aby brakujące wydatki sfinansować wolnymi środkami, które pozostały po 

rozliczeniu 2017 roku. 
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Zarząd jednogłośnie, w składzie Starosta, Wicestarosta, Zb. Kuzdżał oraz St. Martuzalski bez 

uwag, wyraził zgodę na przedłożone zmiany. 

 

Ad. pkt. 14 

Starosta przedłożył do rozpatrzenia pismo Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1  

w Jarocinie nr GK.3121.4.2108 w sprawie zmian w planie finansowym na 2018 rok. 

Pismo stanowi załącznik nr 11 do protokołu. 

 

Środki finansowe w ramach utworzonego § 4220 (zakup środków żywności) przeznaczone 

zostaną na zakup artykułów spożywczych dla 3 pracowni gastronomicznych. 

 

Zarząd jednogłośnie, w składzie Starosta, Wicestarosta, Zb. Kuzdżał oraz St. Martuzalski bez 

uwag, wyraził zgodę na przedłożone zmiany przeniesień w ramach posiadanego budżetu. 

 

Ad. pkt. 15 

Starosta przedłożył do rozpatrzenia pismo Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1  

w Jarocinie nr GK.3121.5.2018 w sprawie zmian w planie finansowym na 2018 rok. 

Pismo stanowi załącznik nr 12 do protokołu. 

 

Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Jarocinie zwrócił się o dokonanie zmian 

w planie finansowym na 2018 rok. Środki finansowe przeznaczone będą na wypłatę odprawy 

pośmiertnej dla zmarłej pracownicy Magdaleny Józefiak. 

 

Zarząd jednogłośnie, w składzie Starosta, Wicestarosta, Zb. Kuzdżał oraz St. Martuzalski bez 

uwag, wyraził zgodę na przedłożone zmiany przeniesień w ramach posiadanego budżetu. 

 

Ad. pkt. 16 

Starosta przedłożył do rozpatrzenia pismo Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2  

w Jarocinie nr ZSP/0312/1/2018 w sprawie zmian w planie finansowym na 2018 rok. 

Pismo stanowi załącznik nr 13 do protokołu. 

 

Dyrektor zwrócił się o zmiany w planie finansowym na 2018 r. polegające na zwiększeniu 

strony dochodowej oraz wydatkowej. 

 

Zarząd jednogłośnie, w składzie Starosta, Wicestarosta, Zb. Kuzdżał oraz St. Martuzalski bez 

uwag, wyraził zgodę na przedłożone zmiany. 
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Ad. pkt. 17 

Starosta przedłożył do rozpatrzenia pismo Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2  

w Jarocinie nr ZSP/0312/2/2018 w sprawie zmian w planie finansowym na 2018 rok. 

Pismo stanowi załącznik nr 14 do protokołu. 

 

Dyrektor zwrócił się o zmiany w planie finansowym na 2018 r. polegające na zwiększeniu 

strony dochodowej oraz wydatkowej. Nastąpi też utworzenie paragrafów wydatków 

związane jest z ewidencją operacji dotyczących wycieczek szkolnych. 

 

Zarząd jednogłośnie, w składzie Starosta, Wicestarosta, Zb. Kuzdżał oraz St. Martuzalski bez 

uwag, wyraził zgodę na przedłożone zmiany. 

 

Ad. pkt. 18  

Starosta przedłożył do rozpatrzenia pismo Zespołu Szkół Przyrodniczo - Biznesowych  

w Tarcach nr ZSP-B.302.2.2018.KD w sprawie zmian w planie finansowym na 2018 

roku polegające na zwiększeniu strony dochodowej oraz wydatkowej . Pismo stanowi 

załącznik nr 15 do protokołu. 

 

Dokonanie zmian wynika z konieczności uregulowania kwestii związanych z finansowaniem 

zadań działalności szkół w zakresie krajoznawstwa i turystyki w szczególności 

organizowania wycieczek szkolnych. 

 

Zarząd jednogłośnie, w składzie Starosta, Wicestarosta, Zb. Kuzdżał oraz St. Martuzalski bez 

uwag, wyraził zgodę na przedłożone zmiany. 

 

Ad. pkt. 19  

Starosta przedłożył do rozpatrzenia projekt uchwały Zarządu Powiatu Jarocińskiego  

w sprawie ustalenia wysokości dotacji dla Społecznego Liceum Ogólnokształcącego  

w Jarocinie, Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Jarocinie, 

Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Jarocinie. 

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 16 do protokołu. 

 

Uchwała określa wysokość dotacji na rok 2018 dla: Społecznego Liceum 

Ogólnokształcącego w Jarocinie, Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych 

w Jarocinie, Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Jarocinie. Wysokość dotacji na ucznia 
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Społecznego Liceum Ogólnokształcącego w Jarocinie wynosi miesięcznie 483,01 zł. 

Wysokość dotacji na słuchacza Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego                         

dla Dorosłych w Jarocinie wynosi miesięcznie 112,94 zł. Wysokość dotacji na słuchacza 

Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Jarocinie wynosi miesięcznie 232,94 zł. Zapisy uchwały 

stanowią, że rzepisy  mają zastosowanie do dotacji należnych szkołom od dnia 1 stycznia 

2018r. 

 

Zarząd jednogłośnie w składzie Starosta, Wicestarosta, Zb. Kuzdżał oraz St. Martuzalski 

podjął uchwałę. 

 

Ad. pkt. 20  

Zarząd w składzie Starosta, Wicestarosta, Zb. Kuzdżał oraz St. Martuzalski zatwierdził 

projekt uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie zaciągnięcia kredytu 

długoterminowego. 

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 17 do protokołu. 

 

Postanawia się zaciągnąć kredyt długoterminowy w kwocie 14.600.000,00 zł (słownie 

czternaście milionów sześćset tysięcy złotych) z przeznaczeniem na finansowanie 

planowanego deficytu budżetu powiatu w kwocie 14.378.675,00 zł oraz spłatę wcześniej 

zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych 

pożyczek i kredytów w kwocie 221.325,00 zł. 

Termin spłaty kredytu ustala się na okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2026 r. 

Źródłem spłaty kredytu będą dochody własne powiatu. Zabezpieczeniem kredytu będzie 

weksel in blanco. 

 

Ad. pkt. 21  

Zarząd w składzie Starosta, Wicestarosta, Zb. Kuzdżał oraz St. Martuzalski zatwierdził 

projekt uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jarocińskiego na lata 2018 - 2030. 

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 18 do protokołu. 

 

Ad. pkt. 22  

Zarząd w składzie Starosta, Wicestarosta, Zb. Kuzdżał oraz St. Martuzalski zatwierdził 

projekt uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie zmian budżetu powiatu  

na 2018 rok. 
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Projekt uchwały stanowi załącznik nr 19 do protokołu. 

 

Ad. pkt. 23 

Zarząd w składzie Starosta, Wicestarosta, Zb. Kuzdżał oraz St. Martuzalski zatwierdził 

projekt uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie rozpatrzenia skargi  

na działania dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jarocinie. 

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 20 do protokołu. 

 

Zgodnie z art. 229 pkt 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 

administracyjnego (Dz.U. z 2016 r. poz. 23 ze zm.) rozpatrzenie skargi dotyczącej zadań lub 

działalności kierowników powiatowych służb, inspekcji, straży i innych jednostek 

organizacyjnych należy do rady powiatu. 

Dnia 19 grudnia 2017 r. do Rady Powiatu Jarocińskiego wpłynęła skarga mieszkańca 

powiatu jarocińskiego na działania dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 

w Jarocinie. Skarżący zarzuca przetwarzanie z naruszeniem prawa dóbr szczególnie 

chronionych, naruszenie tajemnicy korespondencji oraz poświadczenie nieprawdy.  

Zgodnie z § 43a pkt. 1 Statutu Powiatu Jarocińskiego Komisja Rewizyjna m. in. bada 

i opiniuje skargi na podmioty, o których mowa w art. 229 pkt 4 k.p.a. 

Komisja Rewizyjna Rady Powiatu Jarocińskiego na swoim posiedzeniu w dniu 23 stycznia  

2018 r. po wyjaśnieniach pana Patryka Kulki, Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy 

Rodzinie w Jarocinie oraz Pani Aleksandry Walczak – Głąb, Zastępcy Dyrektora 

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jarocinie ustaliła, co następuje:  

Skarżący w skardze na działania Kierownika PCPR w Jarocinie zarzucił, że  

w korespondencji prowadzonej przez PCPR w Jarocinie z PCPR w Choszcznie (pismo z dnia 

21.11.2017 r.) doszło do: przetwarzania danych osobowych osoby fizycznej, której Skarżący 

jest pełnomocnikiem; w piśmie tym wykorzystano informacje powzięte na posiedzeniu 

Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu a dot. okoliczności zamieszkania przez osobę, którą 

Skarżący reprezentuje na terenie Żerkowa i poświadczenia nieprawdy w tym zakresie oraz że 

w związku z tym doszło do naruszenia tajemnicy korespondencji. 

Wniesiona skarga na Kierownika PCPR w Jarocinie nie zasługuje na uwzględnienie. 

Prowadzona przez PCPR w Jarocinie korespondencja z PCPR w Choszcznie dotyczyła 

ustalenia, która jednostka organizacyjna jest właściwa w sprawie uprawnień osoby fizycznej. 

Jest to o tyle istotne, ponieważ o właściwości danej jednostki organizacyjnej jako właściwej 

miejscowo do załatwienia sprawy przesądza miejsce zamieszkania osoby, której sprawa 

dotyczy.  

PCPR w Jarocinie w piśmie z dnia 21.11.2017 r. skierowanym do PCPR w Choszcznie  

na podstawie poczynionych przez siebie ustaleń i dowodów wskazał, że osoba, która ubiega 

się o świadczenie nie zamieszkuje na terenie powiatu jarocińskiego, co skutkuje uznaniem 

właściwości miejscowej PCPR w Choszcznie do załatwienia jej sprawy. 

WSA w Łodzi w uzasadnieniu wyroku z dnia 30.03.2013 r. II SA/Łd 1259/12 wskazał, że: 

„ Zgodnie (…) z art. 23 ust. 1 pkt 2  ustawy o ochronie danych osobowych przetwarzanie 

danych jest dopuszczalne m.in. tylko wtedy, gdy jest to niezbędne dla zrealizowania 

uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa. Naczelny Sąd 
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Administracyjny w wyroku z dnia 6 grudnia 2011r., sygn. akt I OSK 268/11 (dostępny w 

internetowej Centralnej Bazie Orzeczeń Sądów Administracyjnych) stwierdził, że: 

"przetwarzanie danych osobowych przez organ administracji dla celów prowadzonego 

postępowania jest niezbędne dla wykonania uprawnień i obowiązków przyznanych organowi 

w przepisach k.p.a. Tym samym takie przetwarzanie danych jest niezbędne dla wykonania 

uprawnień organu administracji publicznej w znaczeniu, jakie temu pojęciu nadaje przepis 

art. 23 ust. 1 pkt 2 u.o.d.o. i jako takie jest działaniem dopuszczalnym.” 

W niniejszej sprawie nie można też podzielić zarzutu Skarżącego, że w opisanych w skardze 

okolicznościach doszło do naruszenia tajemnicy korespondencji, ponieważ dobrem 

osobistym jest tajemnica korespondencji a nie sama korespondencja. Naruszeniem tajemnicy 

korespondencji jest natomiast zapoznanie się z jej treścią przez osoby trzecie, czyli otwarcie 

listu i przeczytanie go przez osobę, która adresatem listu nie jest. Nie można, zatem uznać za 

naruszenie tajemnicy korespondencji – jako to rozumie Skarżący - faktu powołania się  

w piśmie PCPR na okoliczność powziętą na posiedzeniu Komisji Rady - przy rozpatrywaniu 

innej skargi Skarżącego – że osoba, którą Skarżący reprezentuje nie zamieszkuje na terenie 

Żerkowa. 

Jednocześnie wskazać należy, że zgodnie z art.18 ust.1 ustawy o ochronie danych 

osobowych, w przypadku naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych Generalny 

Inspektor z urzędu lub na wniosek osoby zainteresowanej, w drodze decyzji 

administracyjnej, nakazuje przywrócenie stanu zgodnego z prawem, a w szczególności 

podejmuje czynności określone w pkt 1- 6 tego przepisu. 

W tym stanie rzeczy nie można również podzielić zarzutu Skarżącego, jakoby  

w prowadzonej przez PCPR w Jarocinie korespondencji z PCPR w Choszcznie doszło  

do poświadczenia nieprawdy w zakresie miejsca zamieszkania osoby fizycznej, albowiem 

prowadzona korespondencja urzędowa była w istocie sporem o właściwość pomiędzy tymi 

jednostkami organizacyjnymi. 

 

Ad. pkt. 24  

Zarząd w składzie Starosta, Wicestarosta, Zb. Kuzdżał oraz St. Martuzalski zatwierdził 

projekt uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie rozpatrzenia skargi  

na działania dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jarocinie 

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 21 do protokołu. 

 

Zgodnie z art. 229 pkt 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 

administracyjnego (Dz.U. z 2016 r. poz. 23 ze zm.) rozpatrzenie skargi dotyczącej zadań lub 

działalności kierowników powiatowych służb, inspekcji, straży i innych jednostek 

organizacyjnych należy do rady powiatu. 

Dnia 03 stycznia 2018 r. do Rady Powiatu Jarocińskiego wpłynęła skarga mieszkańca 

powiatu jarocińskiego na działania dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 

w Jarocinie. Skarżący zarzuca dyrektorowi złożenie fałszywego oświadczenia woli  

o wyłączenie swojej osoby w zakresie wniosków skarżącego motywując je bliskimi relacjami 

i zażyłymi kontaktami.  

Zgodnie z § 43a pkt. 1 Statutu Powiatu Jarocińskiego Komisja Rewizyjna m. in. bada 
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i opiniuje skargi na podmioty, o których mowa w art. 229 pkt 4 k.p.a. 

Komisja Rewizyjna Rady Powiatu Jarocińskiego na swoim posiedzeniu w dniu 23 stycznia 

2018 r. po wyjaśnieniach pana Patryka Kulki, Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy 

Rodzinie w Jarocinie oraz Pani Aleksandry Walczak – Głąb, Zastępcy Dyrektora 

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jarocinie ustaliła, co następuje:  

Dyrektor PCPR w Jarocinie znał się ze skarżącym od dłuższego czasu. M.in. przynależeli  

do jednej partii politycznej, a także stowarzyszenia, widywali się również na gruncie 

prywatnym. Wobec powyższego, kiedy pan Patryk Kulka, obecnie Dyrektor PCPR 

(wcześniej był referentem PCPR) we wniosku z 2016 r., w którym zwrócił się z prośbą  

o wyłączenie z rozpatrywania wniosków skarżącego, wskazał prawdę.  

Dyrektor PCPR w Jarocinie oświadczył, że obecnie od dłuższego czasu nie ma prywatnych 

relacji ze skarżącym.  

Skarżący zostawał przez kilka lat objęty pomocą PCPR w ramach obowiązujących 

przepisów.  

Z powyższych względów skargę na działania dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy 

Rodzinie w Jarocinie należy uznać za bezzasadną. 

 

Ad. pkt. 25  

Zarząd w składzie Starosta, Wicestarosta, Zb. Kuzdżał oraz St. Martuzalski zatwierdził 

projekt uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie rozpatrzenia skargi  

na działania dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jarocinie 

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 22 do protokołu. 

 

Zgodnie z art. 229 pkt 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 

administracyjnego (Dz.U. z 2016 r. poz. 23 ze zm.) rozpatrzenie skargi dotyczącej zadań lub 

działalności kierowników powiatowych służb, inspekcji, straży i innych jednostek 

organizacyjnych należy do rady powiatu. 

Dnia 03 stycznia 2018 r. do Rady Powiatu Jarocińskiego wpłynęła skarga mieszkańca 

powiatu jarocińskiego na działania dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 

w Jarocinie. Skarżąca zarzuca dyrektorowi bezpodstawne ograniczenie w przyjmowaniu 

wniosków na turnus rehabilitacyjny do dwóch oraz modyfikację treści wniosków.  

Zgodnie z § 43a pkt. 1 Statutu Powiatu Jarocińskiego Komisja Rewizyjna m. in. bada 

i opiniuje skargi na podmioty, o których mowa w art. 229 pkt 4 k.p.a. 

Komisja Rewizyjna Rady Powiatu Jarocińskiego na swoim posiedzeniu w dniu 23 stycznia  

2018 r. po wyjaśnieniach pana Patryka Kulki, Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy 

Rodzinie w Jarocinie oraz Pani Aleksandry Walczak – Głąb, Zastępcy Dyrektora 

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jarocinie ustaliła, co następuje:  

20 grudnia 2017r. zostało wydane przez Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 

w Jarocinie Zarządzenie nr 18/2017 z dnia 20.12.2017r. w sprawie przyznawania 

dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 

do uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych, 

które zostało podane 20.12.2017r. do publicznej wiadomości na stronie www.pcprjarocin.pl  

i na tablicy ogłoszeń w siedzibie PCPR w Jarocinie. W w/w Zarządzeniu zostały określone 

http://www.pcprjarocin.pl/
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m. in. zasady przyjmowania wniosków na turnusy rehabilitacyjne, które wskazywały  

m. in. możliwość złożenia przez jedną osobę maksymalnie dwóch wniosków.  

Podyktowane to było uniemożliwieniem składania nieograniczonej ilości wniosków przez 

jedną osobę. W 2017r. po rozpatrzeniu wniosków o dofinansowanie turnusów 

rehabilitacyjnych sprawa ta została przedyskutowana z członkami Zarządu Powiatu, którzy 

sugerowali powyższe ograniczenia.   

W dniu 2 stycznia pracownicy przed rozpoczęciem przyjmowania wniosków rozdały numery 

osobom ustawionym w kolejce (po jednym lub dwa numery w zależności ile dana osoba 

miała wniosków). PFRON zlecił Stowarzyszeniu „STOS” opracowanie standardów realizacji 

przez samorządy powiatowe zadań finansowanych ze środków PFRON, z których wynika, że 

powiat może zastosować dodatkowe kryteria, co też zostało uczynione w powyższym 

Zarządzeniu.  

Z powyższych względów skargę na działania dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy 

Rodzinie w Jarocinie należy uznać za bezzasadną. 

 

Ad. pkt. 26  

Zarząd w składzie Starosta, Wicestarosta, Zb. Kuzdżał oraz St. Martuzalski zatwierdził 

projekt uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie rozpatrzenia skargi  

na działania dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jarocinie 

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 23 do protokołu. 

 

Zgodnie z art. 229 pkt 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 

administracyjnego (Dz.U. z 2016 r. poz. 23 ze zm.) rozpatrzenie skargi dotyczącej zadań lub 

działalności kierowników powiatowych służb, inspekcji, straży i innych jednostek 

organizacyjnych należy do rady powiatu. 

Dnia 08 stycznia 2018 r. do Rady Powiatu Jarocińskiego wpłynęła skarga mieszkańca 

powiatu jarocińskiego na działania dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 

w Jarocinie. Skarżący zarzuca dyrektorowi przekroczenie terminów w udzielaniu 

odpowiedzi.  

Zgodnie z § 43a pkt. 1 Statutu Powiatu Jarocińskiego Komisja Rewizyjna m. in. bada 

i opiniuje skargi na podmioty, o których mowa w art. 229 pkt 4 k.p.a. 

Komisja Rewizyjna Rady Powiatu Jarocińskiego na swoim posiedzeniu w dniu 23 stycznia 

2018 r. po wyjaśnieniach pana Patryka Kulki, Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy 

Rodzinie w Jarocinie oraz Pani Aleksandry Walczak – Głąb, Zastępcy Dyrektora 

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jarocinie ustaliła, co następuje:  

skarżącemu została udzielona odpowiedź w ciągu 14 dni (E-mail od skarżącego wpłynął 

30.11.2017r. o godz. 21.05, został zarejestrowany 1 grudnia 2017r. Odpowiedzi udzielono 

14 grudnia 2017r., co zostało potwierdzone odbiorem korespondencji 15 grudnia).  

Kolejny mail wpłynął 21.12.2017r. o godz. 9.56, natomiast odpowiedź PCPR została 

wysłana 4.01.2018r.) Jak z powyższego wynika terminy ustawowe zostały zachowane.  

PCPR zwróciło się do skarżącego o uzupełnienie wniosku o udzielenie informacji przez 

wskazanie interesu publicznego uzasadniającego udostępnienie żądanych informacji  

w terminie 14 dni od daty otrzymania naszego pisma, czego nie uczynił.  
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W piśmie z dnia 21 grudnia 2017 r. dyrekcja PCPR poinformowała skarżącego, że 

udostępnienie informacji ma służyć dbałości o środki publiczne, w tym ujawnienie czynów 

zabronionych, jednak skarżący nie wykazał we wniosku swoich indywidualnych, realnych  

i konkretnych możliwości wykorzystania dla dobra ogółu informacji publicznej, której 

przygotowania się domaga, tj. uczynienia z niej użytku dla dobra ogółu w taki sposób, który 

nie jest dostępny dla każdego posiadacza informacji publicznej. W związku z powyższym 

należało uznać, iż nie występuje żaden interes publiczny w uzyskaniu przez skarżącego 

żądanych informacji przetworzonych, dlatego odmówiono udostępnienia informacji 

publicznej w przedmiocie udzielonych w latach 2011-2017 środków z PFRON pracownikom 

PCPR i ich rodzin, członkom zarządu powiatu i rady powiatu oraz czy z pomocy korzystały 

osoby z poza miejsca zamieszkania ówcześnie zameldowanych w Jarocinie. 

 

Ad. pkt. 27  

Zarząd w składzie Starosta, Wicestarosta, Zb. Kuzdżał oraz St. Martuzalski zapoznał się ze 

skutkami wejścia w życie przepisów unijnego rozporządzenia dotyczącego ochrony 

danych osobowych „RODO” oraz przepisów o jawności życia publicznego.... dla 

działalności zarządów powiatów i starostw powiatowych. 

Informacja stanowi załącznik nr 24 do protokołu. 

 

Pan Sekretarz poinformował, że rozporządzenie Unii Europejskiej o ochronie danych 

osobowych wchodzi w życie 25 maja br. Do tego czasu musi zostać wydana polska ustawa, 

która będzie pomocnicza do tego przepisu. Dotychczasowy administrator bezpieczeństwa 

informacji niknie jako stanowisko. W każdej jednostce organizacyjnej na to miejsce wchodzi 

inspektor ochrony danych. Każdy kierownik jednostki musi z dniem 25 maja powołać 

inspektora ochrony danych, w ciągu 14 dni zgłosić jego dane do odpowiedniej instytucji. 

Komercyjne ceny za obsługę jednej jednostki organizacyjnej w jaki sposób przygotować 

dokumentację formalną i informatyczną tj. kwota około 800 zł netto, 1000 zł brutto.  

Powiat posiada 10 jednostek organizacyjnych. W skali roku jest to kwota 100.000 zł.  

Taki byłby koszt, gdyby każda jednostka zleciła zadanie inspektora ochrony danych firmie 

zewnętrznej.  

Jest inny pomysł, o którym rozmawialiśmy z kierownikami jednostek organizacyjnych. 

Pomysł jest taki, żeby zawrzeć porozumienie pomiędzy Starostwem Powiatowym 

reprezentowanym przez Starostę a pozostałymi jednostkami organizacyjnymi 

reprezentowanymi przez Dyrektorów o wspólnej realizacji tych zadań przez jedną osobę 

finansowaną przez Starostwo Powiatowe w Jarocinie.  
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Jeżeli chodzi o jawność życia publicznego, przepisy te wymieniają 141 zawodów i osób, 

które będą musiały składać oświadczenia majątkowe, które będą publiczne oraz 

niepubliczne. Wszystkie osoby zatrudnione na stanowiskach urzędniczych w Starostwie będą 

musiały złożyć oświadczenia majątkowe, przy czym nie wszystkie będą publikowane. 

Publikowane będą tak jak dotychczas. Oświadczenia majątkowe będą musieli składać osoby, 

które zasiadają w radach i zarządach spółek komunalnych. Od kwietnia br. będzie obowiązek 

składania oświadczeń majątkowych na nowych zasadach.  

 

Ad. pkt. 28  

Zarząd w składzie Starosta, Wicestarosta, Zb. Kuzdżał oraz St. Martuzalski zapoznał się  

z informacją o wszczęciu postępowania administracyjnego nr R-DO.7130.2.6.2018.KL. 

Informacja stanowi załącznik nr 25 do protokołu. 

 

Pan Sekretarz wyjaśnił, że w pasach drogowych dróg powiatowych firmy informatyczne 

chcą położyć kable teleinformatyczne. W związku z tym musi być podjęte działanie w tym 

zakresie. Wyrażenie zgody, następnie naliczenie opłat zgodnie z uchwałą Rady Powiatu 

Jarocińskiego.  

 

Pan Kuzdżał poinformował, że dotyczy to drogi Zakrzew – Witaszyczki, a powiat jest  

w sporze sądowym z wykonawcą tej drogi. Należałoby zasięgnąć opinii prawnej czy nie 

będzie to kolidowało, żeby powiat nie stracił gwarancji na tą drogę.  

 

Pan Sekretarz poinformował, że jest to początek procedury związanej z wnioskiem.  

 

Ad. pkt. 29  

Zarząd w składzie Starosta, Wicestarosta, Zb. Kuzdżał oraz St. Martuzalski zapoznał się  

z informacją o wszczęciu postępowania administracyjnego nr R-DP.7130.2.8.2018.KL. 

Informacja stanowi załącznik nr 26 do protokołu. 

 

Wniosek dotyczy miejsca, w którym będzie budowana droga Dobieszczyzna – Parzew, a 

firma informatyczna ma położyć kable po realizacji tej inwestycji.  Trzeba dokonać 

stosownych uzgodnień pomiędzy wykonawcami obu inwestycji. 
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Ad. pkt. 30  

Zarząd w składzie Starosta, Wicestarosta, Zb. Kuzdżał oraz St. Martuzalski zapoznał się  

z informacją o wszczęciu postępowania administracyjnego nr R-DP.7130.2.11.2018.KL. 

Informacja stanowi załącznik nr 27 do protokołu. 

 

W sprawie tej lokalizacji Referat dróg powiatowych także powinien przeprowadzić dokładną 

analizę pod kątem potencjalnej kolizji z zamierzeniami inwestycyjnymi. 

 

Ad. pkt 31. Sprawy pozostałe 

a) Starosta w związku zatwierdzonymi zmianami budżetowymi przedłożył  

do zaakceptowania wniosek do Przewodniczącego Rady Powiatu o zwołanie sesji 

nadzwyczajnej na dzień 09 lutego br. (piątek) na godz. 15.30.  

 

Jednogłośnie Zarząd w składzie Starosta, Wicestarosta, Zb. Kuzdżał oraz S. Martuzalski 

zaakceptował wniosek Starosty. 

 

b) Pan Martuzalski zaproponował, aby Komisja Zdrowia i Spraw Społecznych odbyła się  

w szpitalu jarocińskim, na której radni obejrzą teren budowy.  

Ponadto poinformował, że wczoraj odbyła się rada budowy, okazało się, że nie ma 

dokumentacji na instalacje przeciwpożarową w budowanych pomieszczeniach.  

Odnośnie projektu na rewitalizację to szpital uruchomił zapytania do firm, które 

przygotowują takie wnioski.  

Zawnioskował również o wcześniejszą wypłatę „trzynastek” dla pracowników powiatu.  

 

c) Pan Sekretarz poinformował, że w związku z wnioskiem Komendanta Powiatowego 

Policji w Jarocinie z 19.09. 2017 r. odnośnie wsparcia finansowego na rzecz Komendy 

Powiatowej Policji w Jarocinie. W wyniku przeprowadzonych rozmów ustalono, że 

Komendant ponownie zwróci się do Zarządu Powiatu o udzielenie wsparcia finansowego w 

kwocie 11.000 zł na rozbudowę i modernizację parkingu przy Komendzie.  
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Starosta z uwagi na wyczerpanie porządku obrad zakończył posiedzenie Zarządu  

i podziękował wszystkim za przybycie. 

 

Protokołowała  

Agnieszka Przymusińska 

 Członkowie Zarządu 

1. T. Grobelny  - Przew. Zarządu………………….......… 

2. M. Drzazga – Członek Zarządu…………………........ 

3. Z. Kuzdżał  – Członek Zarządu…………………..….. 

4. S. Martuzalski - Członek Zarządu..................................... 


